
regulovaná informácia

Informačná povinnosť za polrok: 1/2021 IČO:

LEI:

Účtovné obdobie: od: 01.01.2021 do: 30.06.2021

Právna forma

Obchodné meno / názov:

Sídlo:

ulica, číslo

PSČ

Obec

Kontaktná osoba:
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Fax: smerové číslo číslo:

E-mail:

Webové sídlo:
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POLROČNÁ SPRÁVA

Oznámenie spôsobu zverejnenia 

polročnej finančnej správy                  

§ 47 ods. 4 zákona o burze

Internetová stránka 

emitenta

Čas zverejnenia                    § 47 ods. 8 zákona o burze

Základné imanie (v EUR):

Dátum zverejnenia

Časť 1.- Identifikácia emitenta

17.10.2017

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu

Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)

Priebežná  účtovná závierka podľa SAS

IAS/IFRS

Príloha č. 5 (P5Poznámky)

Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Výkaz ziskov  a strát priebežnej účtovnej závierky                                       

BO: 30.6.  PO: 30.6.

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva                      

BO: 30.6.  PO: 31.12.
Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)

Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej 

tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného 

systému, v ktorej bola polročná finančná správa 

zverejnená 

http://www.sazkaentertainment.com/investors/debt-

investors

29.9.2021

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 2. 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby; 3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí; 4. 

Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; 5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky; 6. Administratívne 

služby; 7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien; 8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane 

prípojného vozidla; 9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov; 10. Prenájom hnuteľných vecí; 11. Činnosť 

podnikateľských, organitačných a ekonomických poradcov; 12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom; 13. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej 

ponuky majetkových hodnôt; 14. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej 

výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt.

SAZKA Group Financing a.s.

Dúbravská cesta 14

841 04

http://www.sazkaentertainment.com

rublikova@gsstrust.com

Časť 2. Účtovná závierka

Priebežná účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS  (medzinárodné štandardy)

Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)

Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)Účtovná závierka-základné údaje

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva                       

BO: 30.6.  PO: 31.12.

Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí

zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných

štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného

záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom

verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala

cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na

regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej

únie

CASH-FLOW-Nepriama metóda                                    BO: 

30.6.  PO: 30.6.

Bratislava

02/ 59 418 862

Poznámky priebežnej účtovnej závierky

CASH-FLOW-Priama metóda                                               

BO: 30.6.  PO: 30.6.

Zakladateľ: J&T IB and Capital Markets, a.s.

V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny

obsah skrátenej priebežnej účtovnej závierky

Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

v zmysle zákona o burze cenných papierov

51 142 317

16:00

Miroslava Rublíková

25 000

akciová spoločnosť

097900BHLI0000087882
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